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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Η 8
η
 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια εμβληματική 

ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και μια εξέγερση, που 

συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στιγμές του εργατικού κινήματος. 

Η μέρα αυτή είναι μέρα τιμής και εκτίμησης για την γυναίκα, την 

σύζυγο, την μητέρα, τη γιαγιά την κόρη, την αδερφή, την εργαζόμενη. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εργάτριες στον τομέα της υφαντουργίας 

και του ιματισμού κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέα Υόρκη 

για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς τους. Η 

αστυνομία επιτέθηκε και διέλυσε βίαια το πλήθος των λευκοντυμένων 

γυναικών, όμως το εργατικό κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. 

Η πρώτη απεργία γυναικών στην Ελλάδα έγινε το 1892 από τις 

εργάτριες του εργοστασίου Ρετσίνα στον Πειραιά 

Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυναίκες στους δρόμους της Νέας Υόρκης 

ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και δικαίωμα 

ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα», με το ψωμί να 

συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη 

ποιότητα ζωής. 

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με 

πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο 

χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. 

Ο ΟΗΕ με ψήφισμά του το 1977 καθιέρωσε την μέρα αυτή, 

επισφραγίζοντας τους αγώνες των γυναικών για ίσα εργασιακά δικαιώματα, 

ίσες απολαβές, μειωμένο ωράριο, δικαίωμα ψήφου. 

Σήμερα σε πολλές χώρες η ημέρα αυτή έχει χάσει το πολιτικό της 

μήνυμα και έχει σε μεγάλο βαθμό  εμπορευματοποιηθεί. 

Εντούτοις η γυναίκα δεν είναι υπόθεση επετειακή και τα μηνύματα 

του 1857 παραμένουν επίκαιρα. 

Αν και το παγκόσμιο γυναικείο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 1 

δισεκατομμύριο τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με έρευνα, σε περίπου 

117 χρόνια θα λυθεί εντελώς το μισθολογικό χάσμα. 

Το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες παραμένει σε πολύ υψηλά 

επίπεδα σε σχέση με τους άνδρες (24,9% στις γυναίκες, 16,5% στους άνδρες) 

ενώ οι αμοιβές των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα είναι τουλάχιστον 20% (και 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις φτάνει το 30%) πιο χαμηλές από τις αντίστοιχες 



των ανδρών συναδέλφων τους. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των μακροχρόνια 

άνεργων γυναικών φτάνει το 67%. 

Οι γυναίκες υφίστανται στη μεγάλη πλειονότητα τους, τις δραματικές 

επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών με τα δικαιώματα τους ήδη να έχουν 

επιστρέψει αρκετές δεκαετίες πίσω. Η γενικότερη, δραματική υποβάθμιση 

του κοινωνικού Κράτους και του πλέγματος κοινωνικής προστασίας 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη γυναίκα, η οποία καλείται, μεταξύ άλλων, 

να σηκώσει το βάρος των κοινωνικών υποχρεώσεων σε βάρος της 

επαγγελματικής της εξέλιξης. 

Σήμερα Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, κατατίθεται νομοσχέδιο στην 

Ελληνική Βουλή με το οποίο κυρώνεται  η Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης). 

Η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια μείζονα 

παράμετρο περιορισμού και συχνά αποστέρησης θεμελιωδών δικαιωμάτων 

των γυναικών. Η κύρωση της εν λόγω Σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

για την εμπέδωση και προστασία των δικαιωμάτων τους.  

Μια τέτοια μέρα αξίζει να θυμηθούμε μια σπουδαία γυναίκα, που έγινε 

η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέχθηκε με 

πανευρωπαϊκές εκλογές το 1979, που ήταν η εισηγήτρια του νόμου περί 

ελεύθερης διακοπής κύησης το 1975, που επέζησε  των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης, πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, προώθησε με 

θέρμη και συστηματικά τα δικαιώματα των γυναικών, καθιερώνοντας τις 

αποδοχές κατά την περίοδο ανατροφής παιδιού, και δουλεύοντας ακατάπαυστα 

για τη γυναικεία χειραφέτηση, αυτή η γυναίκα είναι η Σιμόν Βέιλ. 

Με πολύπλευρες δράσεις και εκδηλώσεις από Οργανώσεις, 

κοινωνικούς φορείς, Οργανισμούς, Υπουργεία  αλλά και τη Βουλή των 

Ελλήνων θα τιμηθεί η σημερινή ημέρα. 

Η ΟΤΥΕ στηρίζει τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών για ίσα 

δικαιώματα στην εργασία, στην επαγγελματική εξέλιξη, στο Κράτος 

Πρόνοιας, στην αξιοπρέπεια, στην ελπίδα χαιρετίζει την άοκνη 

προσπάθεια κάθε γυναίκας να σταθεί όρθια απέναντι στο φάσμα της 

ανεργίας, της φτώχειας, της προσφυγιάς, του αποκλεισμού από την αγορά 

εργασίας, της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και συμπορεύεται 

ενεργά  μαζί τους για ένα καλύτερο αύριο γιατί είναι πολλά αυτά που 

πρέπει να κερδίσουμε ακόμη. 

 

 


